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Sziasztok! Alig várjuk már, hogy együtt tölthessünk egy hetet veletek, és amerikai vendégeinkkel!
Ebben a tájékoztatóban igyekszünk mindent leírni, amit tudnotok kell a leutazással, pénzügyekkel,
ott léttel kapcsolatban!
LEUTAZÁS
Idén a táborhely közelsége miatt nem szervezünk közös leutazást, viszont lesz lehetősége
csatlakozni egy csoporthoz annak, aki a XXII. kerületből tömegközlekedéssel érkezik! Ennek
pontos idejéről és helyéről emailben küldünk majd értesítőt!
A regisztráció Június 10.-én vasárnap 15:00 és 18:00 között történik majd, ezalatt kell
megérkezni a táborba.
Ha valaki valamilyen oknál fogva korábban vagy később érkezne, illetve egyénileg nem tud lejutni
a táborba és szeretne szervezett utazást, vegye fel a táborszervezővel a kapcsolatot!
A tábor pontos címe:
2318 Szigetszentmárton, Dunapart-Felső u. 3.
Tömegközlekedéssel:
Megközelíthető a Közvágóhídtól induló Ráckevei hévvel, Szigetszetmárton-Szigetújfalu
megállónál kell leszállni. Innen a Vasút utcán kell végigsétálni, a Kossuth Lajos utcán balra
fordulni, majd a harmadik lehetőségnél, a Duna utcánál ismét jobbra. Ezen sétálva a Sugár úton
balra fordulva kell a focipálya mellett elhaladni, ahol egy éles jobb kanyar egyenesen a táborhoz
vezet minket! A diákjegy 235 forint, Budapesti szakaszra érvényes jeggyel vagy bérlettel.
Csepelről indul minden óra 42-kor a 676-os Volánbusz, közvetlenül a csepeli hév Szent Imre téri
megállója mellől (Budatétényről a 138-as busz a Campona elől egyenesen ide jön). A
“Szigetszentmárton, Posta” megállónál kell leszállni, ahol a Duna utcán kell elindulni (csak egy
irányba lehet). Ezen sétálva a Sugár úton balra fordulva kell a foci pálya mellett elhaladni, ahol
egy éles jobb kanyar egyenesen a táborhoz vezet minket! A diákjegy 325 forint.
Pár táborszervezővel közösen is le lehet utazni Budatétény irányából, erről e-mailben értesítünk
titeket hamarosan!
Autóval:
Az M0-ás csepeli leágazásánál Szigetszentmiklóson, Tökölön és Szigetcsépen keresztül
a legegyszerűbb idejutni.
A táborszervező elérhetősége: Bármilyen kérdéssel keressetek bizalommal!
Pollák András, 20/775-8338
MIT KELL TUDNI?
Csatoltan küldtünk egy házirendet melyet kérlek, olvass el, valamint egy szülői nyilatkozatot,
melyet kinyomtatva és aláírva hozz el a táborba!
A tábor hétfő este vacsorával kezdődik 18:00-kor, és vasárnap délelőtt 11-kor ér véget! Utolsó
étkezés a reggeli! Szervezők páran ott lesznek egy darabig elpakolni, ezért ha valakiért később
tudnak jönni, az nem probléma (a közeli strandbüfében lehet ebédelni).
Szigetszentmártonban található bolt, mely délután négyig tart nyitva hétfőtől szombatig.
Nem messze a tábortól található a Szigetszentmártoni szabadstrand, ahol a fürdeni alkalmas
vízminőségű Kis-Dunában lehet fürdeni. Lassan mélyül és lassú folyású, valamint a szabadidőben
mindig figyelünk majd arra, hogy legyen jól úszni tudó munkatárs a strandon. Ettől függetlenül
kérlek, fokozott elővigyázatossággal fürdőzzetek!
A táborban vezeték nélküli internet lesz.

Mi az, amire szükséged lesz?
- TAJ kártya
- a kitöltött szülői nyilatkozat, amit csatoltunk
- a részvételi díj megmaradt része
- sportolásra alkalmas ruha és cipő
- fürdőruha, ha szeretnél a közeli strandon fürdeni.
Mi az, amire NEM lesz szükséged?
-ágyneműhuzat, hálózsák
-kés, balesetveszélyes eszközök
-laptop, drága elektronikus eszközök (ezekért nem vállalunk felelősséget)
Kérjük, ha bármilyen gyógyszerallergiával vagy olyan betegséggel rendelkezel, melyről tudnunk
kell, regisztrációkor tájékoztass minket!
Reméljük, hamarosan találkozunk!
Pollák András
Otthon Tétényben Közhasznú egyesület!

